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Wat is Regres Wmo?

Wat levert het u op?

De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) biedt mensen hulp om zo lang
mogelijk zelfstandig thuis te kunnen
wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wmo, waarvan
de kosten vaak snel oplopen. In bepaalde
gevallen zijn deze kosten terug te vorderen.

Het financiële belang van regres kan
enorm oplopen. Het plaatsen van een
traplift kost gemiddeld tussen de 5.000
en 8.000 euro. Het toegankelijk maken
van een woning en/of een aanbouw
al snel zo’n 15.000 tot 20.000 euro.
Al deze kosten kunt u als gemeente
terugvorderen op de veroorzaker van
het ongeval. Het terugvorderen van de
kosten van de Wmo-voorziening levert
uw gemeente altijd meer op dan het kost.
Wij helpen u daarbij en nemen het hele
proces van u over. Het uitbesteden van
het uitoefenen van uw regresrecht aan
een deskundige partij levert u een hogere
succesratio op en bespaart u bovendien
veel tijd.

Was een inwoner van uw gemeente
betrokken bij een ongeval waarvoor
iemand anders aansprakelijk is en vroeg
de inwoner als gevolg van dat ongeluk een
Wmo-voorziening aan?
Dan kan de gemeente de kosten van de
toegekende Wmo-voorziening terugvorderen op de veroorzaker van het ongeval,
door gebruik te maken van het regresrecht.
Regresrecht is het recht om kosten terug te
vorderen die u moet maken door toedoen
van een derde partij.

Waarom Regres Wmo?
Per 1 januari 2019 is de regresovereenkomst Wmo door het Verbond van
Verzekeraars en de gemeenten (via VNG)
beëindigd. Gemeenten ontvangen in 2019
daardoor geen afkoopsom meer.
Wanneer gemeenten niets doen, lopen
zij gezamenlijk maar liefst minimaal 10,5
miljoen euro mis.

Regres Wmo uitoefenen in
de praktijk
Bij het verhalen van de kosten die een
gemeente voor een Wmo-voorziening
maakt, vindt meestal een juridische
discussie over de aansprakelijkheid en
verhaalbaarheid plaats. Houden de
kosten en omvang van de voorziening
en of (alle) beperkingen en klachten
wel verband met het ongeval (causaal
verband)? Het verhalen van deze schade
vergt tijd en kennis.
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Waarom BSA?
Waar moet u op letten?
Om aanspraak te kunnen maken op uw
regresrecht, moet u uw vordering binnen
een bepaalde termijn bij de tegenpartij
kenbaar maken door deze aansprakelijk te
stellen. Dat geldt ook als u niet zeker weet
of de ander aansprakelijk is. Wij adviseren
u altijd om de tegenpartij in ieder geval
aansprakelijk te stellen. Om te zorgen
dat u het hele traject goed en zorgvuldig
doorloopt, is het daarom verstandig om
snel contact met ons op te nemen.

Wat kost het u?
Wij verhalen de Wmo-vergoeding voor de
gemeente op basis van een staffel. Zodra
wij de Wmo-vergoeding voor de gemeente
hebben verhaald, betaalt u ons het afgesproken percentage. Zo loopt u geen
risico. Het is ook mogelijk de schade te
verhalen tegen een afgesproken uurtarief.
Meer weten over de kosten of het uitbesteden
van het uitoefenen van uw regresrecht?
Neem dan vrijblijvend contact op
met ons via +31 88 203 1414

Wij zijn dé specialist op het gebied van regres
Sinds het ontstaan van de regreswetgeving,
hebben wij een invloedrijk aandeel gehad
in de ontwikkeling van het regresrecht.
Onze jarenlange ervaring en kennis bouwden, en bouwen we nog dagelijks op met
een omvangrijke regresportefeuille. Door
onze ervaring zijn we in staat om schadelastbeperkende maatregelen te signaleren
en denken wij met u mee in oplossingen.
Succesratio van ruim 90%
In ruim 90% van de gevallen voeren wij met
succes het regresrecht uit voor onze klanten.
In de praktijk betekent dat minder discussies en meer snelheid bij het afwikkelen van
schade, wat in uw voordeel is.
Persoonlijk contact
Elke klant van BSA heeft rechtstreek contact
met een vast contactpersoon van BSA.
Hierdoor is het contact persoonlijk en
zijn de lijnen kort. Het bewijs van onze
expertise en onze kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening ziet u terug in de
duurzame relaties en samenwerkingen
die wij met onze klanten hebben.
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Wat doet BSA voor u?
Het proces inzichtelijk gemaakt

€

2

Wmo loket gemeente

Wmo consulent beoordeelt
de aanvraag.

1
Burger doet aanvraag
Wmo voorziening bij
Wmo loket gemeente.

Ongeval
JA

€

3
Wmo consulent
doet melding
Regres Wmo
bij BSA.

4
BSA voert een kosteloos
quikscan uit en geeft advies.

ADVIES

5
• Aansprakelijk stellen.
• Terugkoppelingen
over voortgang.
• Verzamelen en beoordelen
Info Wmo voorziening.

6
Verhaalde
Wmo kosten.

€

• Vordering indienen
bij tegenpartij.
• Deelbetaling(en).
• Schade regelen.
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Vertrouwelijke informatie

Over ons
Onze kracht in een notendop:
Ruime ervaring: Met ruim 1.000 klanten
– waaronder alle departementen van de
Staat, academische ziekenhuizen, vele
gemeenten en multinationals – zijn wij de
nummer één-partner op ons vakgebied.
Kwaliteit: Wij investeren voortdurend
in de professionaliteit van onze multidisciplinaire teams en zoeken naar de
beste, duurzame oplossing voor onze klant;
integriteit is daarbij ons leidend principe.
Resultaat: Claims die wij voor onze
klanten indienen, leiden in ruim 90%
van de gevallen tot een schadevergoeding. Jaarlijks verhalen wij voor
onze opdrachtgevers (werkgevers en
werknemers) ruim 30 miljoen euro.

Informatiebeveiliging is voor BSA van
groot belang om de rechten en privacy
van alle belanghebbenden te waarborgen.
BSA gaat vertrouwelijk om met privacygevoelige informatie. Wij werken volgens
de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De gegevens
worden enkel gebruikt voor het doel
waarvoor onze klanten deze hebben
verstrekt. Hoe wij dat doen leest u
in ons privacybeleid https://www.bsabv.nl/
privacybeleid/.

Corporate governance
BSA is opgenomen in het kwaliteitsregister
van de Letselschaderaad. Dat betekent dat
we ons conformeren aan de kwaliteitseisen
die de branche stelt.
Onze Raad van Commissarissen adviseert
ons over ons beleid en houdt toezicht op
de gang van zaken binnen ons bedrijf.
Elk jaar controleert een externe accountant
of we daadwerkelijk de kwaliteit leveren
die we u beloven. Het bewijs daarvan
leggen we vast in een controleverklaring.
Door de hoge kwaliteit van onze corporate
governance en beveiliging voldoen we aan
de toenemende (privacy)vereisten voor
de contracten met overheidsinstellingen
en stichtingen.
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Direct schade melden?
Meld uw schade online, telefonisch of met
behulp van een downloadformulier. Kies op
https://www.bsabv.nl/schademelden/ hoe
u de schade wilt melden en lees hoe u dit
kunt doen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Wij komen graag bij u langs om
kennis te maken en de mogelijkheden van
onze dienstverlening met u te bespreken.
Bel voor het maken van een afspraak:
088 - 203 14 14.
Wilt u liever dat een van onze experts
u terugbelt? Maak gebruik van het
contactformulier op onze website
(https://www.bsabv.nl/contact/),
dan bellen we u uiterlijk de volgende
werkdag terug.
Meer informatie vindt u ook op onze website:
www.bsabv.nl

Volg ons op:
https://www.linkedin.com/company/
bsabv
https://www.facebook.com/
bsabv
https://www.instagram.com/
bsa_juridischedienstverlening/





BSA BV
T 088 203 14 14
E info@bsabv.nl
www.bsabv.nl
kvk 27167325
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